
إعانة السكن                                                                                                                                               

غالبا ما تكون مساحة المعيشة نادرة ومكلفة ، خاصة بالنسبة للعائلت. هذا هو السبب في أن إعانة السكان موجودة منذ أكثر من 
 عاما ، والتي يمكن أن تساعد المواطنين ذوي الدخل المنخفض على تمويل تكاليف سكنهم. ويمنح بدل السكن كإعانة إيجار    40

(للمستأجرين  وإعانة عبء (للمالكين ل شاغلين 

01.01.2023تعديل إعانة السكان إبتداء من  
يعد تعديل إعانة السكن  جزءا من حزمة الغاثة للحكومة الفيدرالية.يجب تخفيف العبئ عن السر ذات الدخل المنخفض بشكل

 أكبر في ضوء ارتفاع تكاليف السكن وتكاليف الطاقة
ويتوقف استحقاق الدعم السكني على عدد أفراد السرة الواحدة الذي يتعين أخذه في العتبار، واليجار أو العبء الذي يتعين أخذه

في العتبار، والدخل الجمالي لفراد السرة

بعد التعديل ، يتم استكمال إجمالي اليجار البارد بحساب تكلفة التدفئة والنفقات الخرى كأساس لحساب استحقاق السكن. وبسبب
 تعديل الصيغة العامة لستحقاقات السكن، يؤدي ذلك إلى توسيع دائرة المستفيدين من جهة وزيادة ملحوظة في استحقاقات

هام: يتم احتساب حد الدخل بشكل فردي لكل متقدم. بالضافة إلى المتطلبات العامة مثل اليجار أو العبء وحجم السرة وإجمالي 
الدخل ، تلعب العباء الشخصية مثل النفقات المتعلقة بالدخل أو العاقة الشديدة دورا أيضا. من ناحية أخرى ، ل يحصل

المستفيدون من المساعدات الجتماعية مثل بدل المواطن الجديد.("Hartz IV") أوالضمان الساسي على إعانة السكن

هنا تكون تكاليف اليجار محتسبة اساسا في هذه المساعدة الجتماعية.

يجب تقديم طلب كتابي للحصول على إعانة السكن. تتوفر استمارات الطلب من إدارة المنطقة أو من إدارات بلدية المدينة
والجمعيات وكذلك إدارة البلدية كرافت شافت وكتنزيل عبر رابط وزارة المالية في راينلند  (وزارة المالية - إعانة السكان .
الوزارة التحادية للسكان - BMWSB: يمكن أيضا العثور على مزيد من المعلومات حول قانون إعانة السكان الجديد هنا

BMWSB - والتنمية الحضرية والبناء يمكن أيضا العثور على تفاصيل حول مزايا إعانة السكان في السئلة الشائعة.هام:تتوقع
الحكومة الفيدرالية تضاعف عدد المستفيدين ثلث مرات بسبب التعديل. بالضافة إلى ذلك ، ل يزال يتعين تحويل برامج

استحقاقات السكان إلى الوضع القانوني الجديد. وليس لدارة المقاطعة أي تأثير على ذلك، لنه نظام موحد لستحقاقات السكان
في جميع أنحاء البلد

نظرا للزيادة المتوقعة في عدد الطلبات ، ستكون هناك زيادة كبيرة في أوقات دراسة الطلبات ، خاصة في الشهر القليلة الول.

معلومات عن العانة الثانية لتكاليف التدفئة
مع إعانة ثانية لتكلفة التدفئة ، تخفف الحكومة الفيدرالية متلقي إعانة السكن الذين تلقوا إعانة السكن في شهر واحد على القل من

2022سبتمبر إلى ديسمبر 
2023من المقرر دفع هذه التعويضات في يناير  

 يورو للسرة540 يورو للسرة المكونة من شخص واحد ، و 415العانة لمرة واحدة - متداخلة وفقا لعدد الشخاص -  
 يورو لكل شخص إضافي100المكونة من شخصين ، بالضافة إلى 

يتم دفع دعم تكلفة التدفئة تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل 


